
إحصل عىل شهادة ُمصّغرة يف إسرتاتيجيات 
اإلستثامر الشاملة للنهوض باملساواة بني 
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لنتحدث عن اإلستثامر من 

املنظور الجندري يف منطقة 

الرشق األوسط وشاميل أفريقيا

اإلستفادة من التمويل للتغيري اإلجتامعي

سّجلوا اآلن!
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ملحة عامة
إنـّـه برنامــج الشــهادة املصغــرة العاملــي املجــاين األول مــن نوعه 
 )GLI( الجنــدري  يف املنطقــة حــول االســتثامرات مــن املنظــور 
ــا. ــامل إفريقي ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــا يف منطق ــرص تطبيقه وف

ســيعمل هــذا الربنامــج عــىل متكــني املســتثمرين ومقدمــي رأس 
ــة  ــل يف بيئ ــني العم ــؤولني التنفيذي ــل واملس ــاب العم ــال وأرب امل
إقتصاديــة إقليميــة رسيعــة التغيــري. يتألّــف الربنامــج مــن ثــاث 
فهــم  عــىل  املشــاركون  وســيحصل  العمــي  للتدريــب  وحــدات 
ــد  ــىل الصعي ــدري ع ــور جن ــن منظ ــتثامرات م ــادرة االس ــامل ملب ش
العاملــي وخاصــة يف منطقــة الــرشق األوســط وشــاميل أفريقيــا 
التــي  بهــا  العمــل املتعلّقــة  اإلســرتاتيجيات وخطــط  عــن  فضــاً 
ميكنهــم تطبيقهــا يف أعاملهــم لتعزيــز اإلســتثامر مــن املنظــور 
يف  نجاحــاً  املؤسســات  أكــر  فتبتكــر  املنطقــة.  يف  الجنــدري 
العامل  وتتكيّف وتتغري. اليـــوم، وفــــي بيئــــة متشــــّعبة التّحّديــات، 
ومــع ظهــور التطــورات فــي مجــال التكنولوجيــا وفــي اتجاهــات 
الّســــوق العامليّــــة، تشــــهد أماكـــن العمـــل فـــي مختلـــف أنحـــاء 
ــامل  ــط وش ــرشق األوس ــة ال ــن منطق ــريًعا. ولك ــرًا سـ ــم تغيّـ العالـ
أفريقيــا بحاجــة اىل جهــود أكــرب إلنشــاء إقتصــادات أكــر تنّوعــاً 
مــن أجــل دعــم النمــو اإلســرتاتيجي والتنميــة اإلقليميــة. إّن إحـــدى 
الرّكائــــز الرّئيســــة لدعــــم هــــذا النمــــو فــــي املنطقــــة تتعلــــق 
بقــــدرة والتــــزام املــــرأة. ال زالــــت املــــرأة فــــي املنطقــــة تحتــــل 
مراتـــب متأخـــرة عـــن نظرياتهـــا علـــى الّصعيـــد الّدولـــي باالضافـــة 
ــور   ــل املأجــ ــي العمــ ــن 20% فــ ــل عــ ــبة تقــ ــا نســ ــى متثيلهــ إلــ
يعتمــــد  لذلــك،   .  The KIP Index  )2021 قــوة  املعرفــة  )مــؤرش 
الّنمــــو اإلســــرتاتيجي علــــى توفيــــر فــــرص كرميــــة واســـرتاتيجيّة 
لتوظيـــف املـــرأة واسـتبقائها وترقيتهـا فـــي العمل. فبعــد مــرور 
ســنتني مضطربتــني، يبقــــى تحقيــــق االلتـــزام بتطويـــر القطاعـــات 
اإلقتصاديّـــة الّنظاميّـــة فـــي املنطقـة مرتكــــزًا بشــــكل كبيــر علــى 
ــور  ــن املنظ ــتثامر م ــرأة. فاالس ــة للمــ ــل الئقــ ــرص عمــ ــن فــ تأميــ
الــذي يســتهدف عمليــات  نهــج لإلســتثامر  )GLI( هــو  الجنــدري 
اإلســتثامر والبنــى وتطويرهــا مــن أجــل أماكــن عمــل أكــر شــمولية. 
ويهــدف اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري إىل توجيه اإلســتثامرات 
ــمولية  ــو الش ــة نح ــوداً جدي ــون جه ــن يبذل ــل الذي ــاب العم إىل أرب
ــىل  ــط ع ــر فق ــك ال يقت ــة. وذل ــا املهني ــرأة يف حياته ــم امل ودع
األعــامل الخرييــة أو اإلمتثــال للوائــح التنظيميــة األساســية بــل هــو 
ــة  ــة تنمي ــع عجل ــة ودف ــوة اإلقتصادي ــاب الق ــح ب ــة لفت ــّكل فرص يش
الســوق وتحقيــق العائــد املــادي وتوليــد القيمــة مــع إحــداث 
تأثــري كّمــي لتحقيــق تكافــؤ بــني الجنســني. إّن الغــرض الرئيــي 
مــن هــذه الوحــدات هــو إظهــار أن التمويــل واإلســتثامر قــد يكونــا 
مــن  أبعــد  هــو  مــا  إىل  اإليجابيــة  بالتغيــريات  للنهــوض  أداتــني 
ــق  ــة وتحقي ــرص التجاري ــة الف ــل معالج ــط مث ــرأة فق ــتهداف امل إس
اإلجتامعــي.  والتأثــري  املســتدامة  والتنميــة  اإلقتصــادي  النمــو 
ــاً يف  ــدري دوراً هام ــور الجن ــن املنظ ــتثامر م ــب اإلس ــن أن يلع ميك
ــتهلِكات  ــّن مس ــاء بصفته ــا النس ــي تواجهه ــات الت ــة التحدي معالج
وموظفــات ورائــدات أعــامل كاإلفتقــار إىل إمكانيــة الحصــول عــىل 
ــز اإلجتامعــي وعــدم التكافــؤ يف الفــرص وغريهــا  التمويــل والتحيّ
الكثــري. عــىل رغــم تحقيــق االســتثامرات مــن املنظــور الجنــدري 
نجاحــاً يف البلــدان املتقدمــة فــإّن هنــاك حاجــة إىل تعزيز مامرســة 
اإلســرتاتيجيات األساســية وصياغتهــا لتطبيقهــا يف البلــدان النامية 

ــدات. ــذه الوح ــدف ه ــي ه ــي ه والت

من هم األشخاص الذين يحق لهم اإللتحاق 

بالربنامج؟ 
يســتهدف الربنامــج املســتثمرين ومقدمــي رأس املــال وأربــاب 
العمــل واملــدراء التنفيذيــني. ووفقــاً لحقيقــة أن التحديــات املحلية 
قــد تكــون معالجتهــا بحلــول محليّــة مثبتــة فــإّن هــذا الربنامــج 
مهمتــه توفــري حلــول متطــورة وحديثــة وتفكــري تقّدمــي للتمكــني 

ــدري. ــور جن ــن منظ ــتثامر م ــرب اإلس ــم ع ــادي الكري اإلقتص

ملاذا هذه الشهادة املصغرة؟
ــز هــذا الربنامــج وهــو األول مــن نوعــه عــىل اإلســتثامر مــن منظــور  يركّ
ــام  ــني ه ــدات: أول وحدت ــاث وح ــن ث ــف م ــرتاتيجياته. ويتأل ــدري واس جن
فهــم معّمــق لإلســتثامر  مــن املنظــور الجنــدري وكيفيــة تعزيــزه يف 
منطقــة الــرشق األوســط وشــامل أفريقيــا. ويتــّم ذلــك عــرب نهجــني 
رئيســيني: 1. تقديــم ملحــة عامــة عــن اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري 
ــول  ــات ح ــم توصي ــة 2. تقدي ــذه يف املنطق ــّدم يف تنفي ــة التق وكيفي
كيفيــة الــرشوع يف تطبيــق إســتثامر املنظــور الجنــدري والنهــوض 
بــه إىل أربــاب العمــل واملســتثمرين والــرشكات اململوكــة مــن املــرأة. 
تقــّدم الوحــدة األوىل والثالثــة مشــهداً عامليــاً وإقليميــاً إلســتثامر 
الجنــدري وإســرتاتيجياته. وبذلــك يبحــث أيضــاً يف الســبل  املنظــور 
ــط  ــاً وترب ــاً وإقتصادي ــاء إجتامعي ــني النس ــرشكات متك ــا ال ــّزز به ــي تع الت
إســرتاتيجيات اإلســتثامر بهــن. أمــا الوحــدة الثانيــة فســتجمع عــدداً 
مــن رواد اإلســتثامر مــن املنظــور الجنــدري. يناســب الربنامــج األشــخاص 
ذوي أفــكار التغيــري القيــادي الذيــن يريــدون زيــادة إمكانــات املــرأة يف 
مكان العمل. هـــذا الربنامـــج الـــذي يقّدمـــه خبـــراء دوليّـــون وأكادميّـون 
معروفـــون مـــن شـــأنه تعريـــف وإشـــراك وربـــط املستثمرين ومقدمي 
رأس املــال وأصحــاب العمــل واملــدراء التنفيذيــني عــرب محتــوى إليجــاد 

ــة. ــاً للمنطق ــة خصيص ــول مصّمم حل

اللغة املستخدمة
اللغــة اإلنكليزيــة هــي اللغــة املســتخدمة يف تدريــس هــذه الوحــدات 

مــع ترجمــة فوريــة للغتــني العربيــة والفرنســية.



ــر يف  ــان تلف ــتاذة أي ــرم،  أس ــارلوت ك د. ش

يف  الشــاملة  البرشيــة  املــوارد  أنظمــة 

مدرســة تلفــر لــإدارة  يف جامعــة اوتــاوا 

ومديــرة  الســابقة  املؤسســة  املديــرة   /

الرشاكــة الدوليــة يف مركــز األعــامل والقيادة 

ــرأة، الدكتــورة شــارلوت كــرم هــي  ــاملة للم الش

املســؤولة.  التجاريــة  األعــامل  مجــال  يف  ناشــطة 
يســاهم عملهــا يف املناقشــات املتداخلــة يف مجــال املــوارد 
البرشيــة وأخاقيــات العمــل والسياســة العامــة واملنــارصة للمــرأة. 
كــرم  د.  تقــود  العديــدة،  األكادمييــة  منشــوراتها  إىل  باإلضافــة 
فريقــاً مــن 35 موظفــاً وباحثــاً يف مركــز األعــامل والقيــادة الشــاملة 
للمــرأة لتأمــني أكــر مــن 7.5 مليــون دوالر أمــرييك مــن التمويــل 
الــدويل. حــازت عــىل جائــزة »الباحــث املتميــز« مــن »الصنــدوق 
العــريب لإلمنــاء اإلقتصــادي واإلجتامعــي« وســّميت مــن قبــل وزارة 
الخارجيــة األمريكيــة بطلــة  عامليــة  يف الجنــدر ونّوهــت جامعــة 
بــاث بالدكتــورة كــرم مــن ضمــن قامئــة أفضــل 30 إمــرأة رائــدة يف 

مشــاركة املــرآة الكرميــة يف اإلقتصــاد.

+961-1-350 000 ext.3683 aub.edu.lb/cibl re138@aub.edu.lb

املتحدثون يف الربنامج

سّجلوا اآلن!

إخالء مسؤولية:

إّن املــواد املتعلّقــة مببــادرة اإلســتثامر مــن منظــور جندريتهــدف إىل مســاعدة املســتثمرين ومقّدمــي رأس املــال وأربــاب العمــل واملــدراء 
التنفيذيــني يف ســعيهم لتحســني عمليــات اإلســتثامر وبناهــا مــن أجــل النهــوض بشــمول املــرأة يف القــوى العاملــة. إّن املعلومــات التــي يقّدمهــا 
ــي منظــور جنــدري يف قــرارات اإلســتثامر بــدالً مــن اإللتزامــات القانونيــة التــي  فريــق اإلســتثامر مــن منظــور جندريوالــرشكاء تُفهــم عــىل أنهــا تبّن
تحّددهــا القوانــني واألنظمــة واملعايــري الخاصــة مبعايــري الصناعــة املحليــة والصــورة الترشيعيــة الوطنيــة. وبصــورة مامثلــة وبقــدر مــا تشــري هــذه 
املعلومــات إىل املامرســات أو اإلجــراءات التــي ميكــن أن تــرشع يف تنفيــذ اســتثامر املنظــور الجنــدري وتنهــض بتنفيذهــا مــن قبــل أربــاب العمــل 
واملســتثمرين واألعــامل التجاريــة اململوكــة مــن قبــل املــرأة ولكنهــا غــري مطلوبــة مبوجــب قانــون أو نظــام أو معيــار ال ميكــن وال تتمكــن مــن إنشــاء 
ــات أو  ــا أو املعلوم ــوء التكنولوجي ــريات يف ض ــني والتفس ــل القوان ــون بتعدي ــوم املرّشع ــد يق ــت ق ــرور الوق ــرياً ومب ــة. وأخ ــة إضافي ــات قانوني إلتزام
ــور  ــن منظ ــتثامر م ــة باإلس ــع املتعلق ــن املواضي ــعة م ــة واس ــىل مجموع ــات ع ــك املعلوم ــة تل ــورات أو مراجع ــك التط ــر تل ــدة لتقدي ــروف الجدي الظ
جنــدري واملــوارد البرشيــة الشــاملة. لذلــك فــإّن جميــع املعلومــات واألدوات والنــامذج واملــواد األخــرى ذات الصلــة يف إطــار مبــادرة اإلســتثامر مــن 

منظــور جنــدري تقــّدم كدليــل مّجــاين وهــي بالتــايل »كــام هي«بــدون ضــامن ألي نــوع مــن املخاطــر.

اإلتصال

ملزيد من املعلومات حول الربنامج يرجى التواصل عىل الربيد اإللكرتوين التايل: 
gli@aub.edu.lb

د. وســيم دبــوق، مديــر برنامــج إدارة اإلســتثامر 

والقيــادة  األعــامل  ملركــز  مؤّســس  عضــو   /

الشــاملة للمــرأة / أســتاذ مشــارك يف العلــوم 

املاليــة / رائــد يف مجــال التمويــل التجريبــي, 

كليــة ســليامن العليــان إلدارة األعــامل، الدكتــور 

وباحــث  محّنــك  أكادميــي  هــو  دبــوق  وســيم 
30 ســنة خــربة يف مجــاالت التمويــل  وخبــري لديــه 
ــج  ــر برنام ــو مدي ــوق ه ــتثامر . د. دب ــال وإدارة اإلس ــواق رأس امل وأس
يــرشف  حيــث  بــريوت  يف  األمريكيــة  الجامعــة  يف  اإلســتثامر  إدارة 
عــىل تخصيــص أصــول صنــدوق قيمتــه مليــون دوالر. عمــل يف العديــد 
مــن اللجــان وفــرق العمــل مــع كليــة ســليامن العليــان إلدارة األعــامل 
والجامعــة األمريكيــة يف بــريوت بشــكل عــام. د. دبــوق هــو ميــّر 
ــة   ــل تدريبي ــات عم ــة وحلق ــة وتنفيذي ــج تعليمي ــم برام ــر وتقدي لتطوي
للمــدراء التنفيذيــني يف اإلدارة العليــا. كــام أنــه قــام بتدريــب وتوجيــه 
العديــد مــن مجموعــات طــاب املاليــة الذيــن فــازوا بجوائــز مســابقات 

التحليــل املــايل املعتمــد ويف إدارة املحفظــة املاليــة.

aub.edu.lb/cibl
https://www.facebook.com/CIBLforWomen
https://twitter.com/cibl_w
https://www.linkedin.com/company/ciblw/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/ciblforwomen/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Glu6x7ZB6UOhIG_2VK2hNzjuo6CCEEhPloYWx8tPNsJUNERIQUo0TkhUUEpJUFVDS1Q0NERKMUJONS4u

